Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.341-1117/10
Załącznik nr 4 do umowy BPM.ZZP.341-1117/10
Załącznik nr 1 do oferty

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „DRUKARKA Mobilna”
Sprzęt musi być zgodny z HP Officejet H470b, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:
Parametry inne,
„DRUKARKA Mobilna ” * Producent………………………………………
Model…………………………………………..
Numer Katalogowy Sprzętu (Producenta): ……………………………
lp.

równowaŜne lub
wyŜsze **

spełniająca niŜej wymienione wymogi:
1

1
2
3
4
5
6
7

Prędkość druku w czerni /kol. (tryb draft, A4)
Jakość druku w czerni/ kolor (tryb best)
Normatywny cykl pracy (mieś, format A4)
Liczba wkładów drukujących
Szybkość procesora, pamięć
Standardowy podajnik papieru
Druk bez marginesów

8

Obsługiwane formaty nośników

9

Nośniki; Kabel w zestawie, waga

10 Standardowe rozwiązania komunikacyjne
11 Obsługiwane systemy operacyjne
12 ZuŜycie energii
13 Czas ładowania akumulatora
14 Zawartość opakowania

-2-

miń 21 str./min; miń 17 str./min
Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy drukowaniu z komputera); Do 4800 dpi
Do 500 stron
Dwa komplety (Zestaw 4 atramentów rekomendowanych przez producenta),
192 MHz; 32 MB
Podajnik na 50 arkuszy
Tak (100 x 150 mm z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez)
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL
(110 x 220 mm), 100 x 150 mm (z odrywanym/odcinanym brzegiem lub bez)
Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty,
etykiety, folie ; Tak, 1 USB, <=2,27 kg
Hi-Speed USB, Full Speed USB, PictBridge, Secure Digital/Multimedia Card
Dostosowany do systemu Microsoft® Windows® 7. Windows® XP, Windows Mobile® for Pocket PC, Linux
Maksymalnie 40 W, maksymalnie 24 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 0,4 W (drukarka wyłączona)
ok. 1 godz. 30 min, akumulator w zestawie moŜliwość wydruku minimum 470 stron,
zasilacz samochodowy, zasilacz sieciowy (230V)
Drukarka przenośna, czarny wkład atramentowy, trójkolorowy wkład atramentowy, akumulator litowy,
instrukcja instalacji na płycie CD, kabel zasilania, kabel USB

Instrukcja wypełniania:
*) naleŜy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) naleŜy wypełnić w przypadku jeŜeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równowaŜne lub wyŜsze

...............................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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